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DEÁK EMMA: VÁRAKOZÁS 
 
Egész nyáron vártalak, 
álmomban már láttalak. 
Csendesen dúdolgattam, 
arcodat cirógattam. 
 
Budapesten vár a Pláza, 
hatalmasra nyitva szája. 
Csillog, villog kirakata, 
hívogat a csinadratta. 
 
Fekete-fehér, igen-nem, 
kellesz nekem, avagy nem? 
Adidas, Gucci, Nike 
menő holmikra várni. 
 
Fontos dolgok sorakoznak,  
a fejemben úgy tombolnak. 
Álmok, vágyak gyötörnek, 
földi hívságok? Tűnjetek! 
 
Szelíden elszenderedtem, 
gondolatban rendet tettem, 
jött a jó hír, velünk leszel, 
hamarosan megszületel. 
 

SZEGVÁRI MÁRTON: BETLEHEMI VERS 

 

Csendül az ég, angyali hang 

Ünnepi szó, égi harang. 

Megszületett, Jézus az úr 

Mind e világ térdre borul. 

 

Ünnep van most, isten szállt le, 

Jézus az úr megszületett. 

Gyertek bátran hirdessétek, 

Az Úr születését éltessétek. 

 

Szeretnek üzenete, 

Szálljon át az éjen. 

Mindenki aki szeretné, 

Legyen ennek részese. 

 

Kis bárány az ólban, 

Olyan mint egy angyal. 

Körötte családtagjai állnak 

Büszke szemmel pillantanak rája. 

 

Csillag jelezte születését  

Azt hogy Urunk leszállt közénk 

Ő lett Jézus Krisztus, 

Szeress és akkor tőled el nem fordul. 

 

Csendül az ég, angyali hang 

Ünnepi szó, égi harang. 

Megszületett, Jézus az úr 

Mind e világ térdre borul. 



 

  

ÓVÁRI VIVIEN: 

 ADVENTRE KÉSZÜLŐDÜNK 

 

Felveszek egy pulcsit, rá a téli kabátot, 

Ilyen hideg időben ők nagyon jó barátok, 

Felhúzom a csizmám, talán megkötök egy sálat, 

Kilépek az utcára, és nincs már bennem bánat. 

Lépek egyet-kettőt, csípi a hideg az arcom, 

Jön egy hűvös szellő, s rajtam nagyokat karcol, 

Mégsem fázom idekint, a szívem olyan boldog, 

Közeleg az ünnep, így elszállnak a gondok. 

 

Csodálatos egy érzés, a papírra fel se vetem, 

Ha leszakadna a hó, az bearanyozná a hetem, 

Beköszöntött a december, vártunk rá már rég, 

Advent első vasárnapján érzem, itt a tél. 

Összeülünk este, egy gyertya lángja ég, 

Köreinkbe így a szentlélek belép, 

Áradó szeretettel melegíti otthonunk, 

Karácsonyra velünk lesz majd minden rokonunk.  

Ég az a kis gyertya, fénye mindent beragyog, 

Az ünnep varázsáért én mindent megadok. 

UJVÁROSI ÁRON:  

KÖNNYED, MINT EGY LEVÉL… 

Erőtlen ágon csüngve kiált fel az elszáradt falevél, 
Mert a hideg fuvallat hamar közelébe fér 
S így üvölt keresztül az egész festői képen, amíg céljához nem ér 
Elereszté meggyöngült karjával, amíg földet nem ér. 
 
A puha gesztenyés épp oly meleg takaró, 
Mint amikor télen ezt a levelet majd lefedi a hó. 
A fáradt levélre hat láb tapad, 
Akik egy fényes égitestet követnek, míg az el nem apad. 
 
Most a három vándor a rónán lépeget  
Messze látva a betlehemi fényeket 
Akkor, mikor Jeruzsálem pusztasága körül,  
A nap a horizont alá görbül. 
  
Kétezerhúsz bizony sík esztendő,  
Augusztus pedig egy per tizenkettő, 
Mégis tönkre tette e csillogó monológot 
Mint a lelkek ezt rengeteg boldogságot… 
 

KÁLI LAURA:  

ADVENT 

 

Szeretnék én is oly boldog lenni, mint 

mikor a napfény az orcámat éri. 

S kipirultan állni a reggeli szélben 

szívem is akkor lesz teljes egészen. 

 

Táncoló, tündöklő angyalok fénye, 

mikor látom, meghitten hallgatok mélyen. 

Akkor majd készen állok látni a varázst, 

mely most mindenkire oly izgatón vár. 

 

Boldog ember kacagó mamája, 

átkarol úgy, mint kalácsok fonákja. 

Mint fényes csillag ragyogó ruhája, 

rám is úgy hull a karácsony csodája. 

 

Együtt lenni a békesség ölében, 

mint féltő anya szeretett kezében. 

Mikor elér a hit, lesz szívemben nyugalom, 

s majd az adventet is lelkemben tudhatom.  



 

LAPU BOGLÁRKA: 
ADVENTI KINCSKERESŐ 

 

1. 

Napról napra várakozunk, 

Lesz e jobb a holnap? 

Hiszünk e még a csodában 

És látjuk meg a jókat? 

Hétről hétre gyertyát gyújtunk, 

Reményünk újra fellángol. 

Szokás talán vagy őszinte hit 

Választ el a mástól? 

Örömhír, hogy nem kell várnod, 

Eljött hozzánk régen. 

Fogadd be, ki megszületett 

És megmentette léted. 

2. 

Tired human being 

Fighting his own shadows, 

The Light has come – they said –  

Who doesn’t give up on you. 

LAPU ORSOLYA:  
THIS YEAR… 

 
This year no christmas pictures, 
and no holiday cards, 
no giant snowflakes, 
they’re only in our hearts. 
I’m looking outside the window 
but there’s no winter view, 
I’m wrapped up in blankets while 
attending classes on Zoom. 
 
How do people even get  
in the christmassy mood? 
I’m too busy thinking about 
the tasks I have to do. 
I don’t want anybody 
to misunderstand, 
this year’s just a little harder  
without seeing a friend. 
 

JUHÁSZ ZSÓFIA: 
HAIKU 

 
There’s no more money 
Just nervousness in the air 
But I see your smile 
 


